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Een dankbare herinnering aan 

Maria Elisabeth Geessinck-Walfort 
weduwe van J.H. Geessinck 

Geboren 15 maart 1907 in Vreden {Old.) over
leed zij, na voorzien te zijn van het Sacrament 
der zieken, op 30 april 1999 in 't zorgcentrum 
"De Meergaarden" te Eibergen. Op 5 mei 1999 
werd zij, na een uitvaartmis in de parochiekerk 
van de H. Mattheus te Eibergen begraven op 
de R.K. begraafplaats aan de Haaksbergse
weg. 

Een groot gedeelte van haar leven heeft ze in 
Rekken doorgebracht, waar ze samen met 
vader een gezin stichtte dat werd gezegend 
met 7 kinderen. Ze bestuurde met strakke 
hand 't gezin en omdat vader werk buitens
huis had, organiseerde en coördineerde zij ook 
't werk op en om de boerderij. 
Het was voor haar een hectische tijd, maar 
zoals ze later diverse keren vertelde kon ze dit 
alles aan omdat ze een sterk lichaam had mee
gekregen. Omdat niemand van de kinderen 
behoefte had om de boerderij te runnen ver
huisde ze naar Eibergen. Ook daar heeft ze 
altijd prettig gewoond. 
Het overlijden van vader in 1983 en van Henk 
in 1994 was voor haar heel verdrietig. 

Doch vooral in zulke moeilijke situaties toonde 
zij overduidelijk hoe ze in elkaar stak, n.l. gelo
vig, realistisch, liefdevol en zorgzaam. 
Ze vond 't ook fijn en vanzelfsprekend wanneer 
ze iemand kon helpen en je deed nooit tever
geefs een beroep op haar. Ze was daarnaast 
wilskrachtig, zonder opsmuk en je kon ook niet 
om haar heen. Zij hield van haar kinderen, 
kleinkinderen en achterkleinkinderen en genoot 
daar ook van, klagen was haar vreemd en ze 
had voor alles en iedereen belangstelling. Het 
was ook een vrouw die zich niet zo gemakkelijk 
van de wijs liet brengen. 
Maart 1998 verhuisde ze naar verzorgcentrum 
"De Meergaarden" waar ze nog vele jaren 
.,gezellig" door had willen brengen. 
Dat mocht echter niet zo zijn, omdat de vele 
jaren toch een aanslag op haar sterke lichaam 
hadden gepleegd. 
Geleidelijk aan werd ze met allerlei ongemak
ken geconfronteerd en werden haar uiteindelijk 
fataal. 
Ze stierf zoals ze was, nl. tevreden. 

Moeder, we hielden van jou. 

We danken iedereen die op een of andere wijze 
iets of meer heeft gedaan of betekend voor 
moeder. 

Kinderen 




